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V tomto měsíci se dožívají

Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku!
Slovo redakce

životního jubilea:
Sobková Leona

V měsíci květnu se nejen kocháme zelenající se a rozkvétající přírodou, ale
také se těšíme na svátky. Ty státní – Svátek práce a Svátek vítězství - letos
připadly na neděli, což nás moc nepotěšilo, ale každá neděle je malým
svátkem, který se může hezky prožít. Druhou květnovou neděli slavíme
Den matek a my budeme mít možnost ho oslavit společně v Obecním
domě. Dalším květnovým svátkem je 15. květen – Mezinárodní den
rodiny, který je letos i dnem Svatodušních svátků – Letnic, které završují
velikonoční období a vždy byly spjaty s přírodou. Svatodušní smažení
vaječiny je u nás dochováno dodnes a vždy bývalo rodinného a
přátelského charakteru, čímž se tyto dva svátky přímo ideálně setkaly. Jak
lépe je oslavit než vyrazit do přírody a usmažit vaječinu tam. Mnozí z Vás
jistě vzpomenou na ty časy, kdy se bez grilů a jiných vymožeností
připravovala vaječina v kotlíku a jak chutnala a jak bylo veselo!! Vejce,
jejich symbolika, zde obdobně jako o Velikonocích souvisí zejména se
zdravím a plodností, tak na tento pokrm o svatodušní neděli
nezapomeňme!!
Zda budeme moci vyrazit do přírody, uvidíme. Pranostiky nám říkají:
„Na Svatý Duch do vody buch“, ale také „O svatém Duše choď ještě
v kožiše!“
Krásné květnové dny přeje Marie Švidrnochová

Radvanský Bohuslav
Kedroň Zdeněk
Seidler František
BLAHOPŘEJEME!

POZVÁNÍ
6. května 2016 – 16.30 – Obecní dům

8. května 2016 – 15.00 - Obecní dům

TVOŘENÍ NAŠICH DĚTÍ
(více na str.4)

SETKÁNÍ ŽEN, MAMINEK , BABIČEK a jejich ctitelů
(více na str.4)

NĚCO Z HISTORIE – 20 let od znovu osamostatnění obce Bítov
Vážení čtenáři.
V předchozích vydáních tohoto zpravodaje jsme vás seznámili s okolnostmi, které předcházely vzniku
„nového“ Bítova a popisovaly první léta jeho rozvoje. Navazuji na tyto články a pokusím se připomenout další
události. Tentokrát to bude o období let 1999 až 2003. Volby do zastupitelstva obce sice byly ke konci roku
1998, ale prakticky se začalo pracovat až na jaře roku 1999. Nevylučuji, že popisované události mohou být
nepřesné (čas neúprosně ubíhá a paměť chřadne), proto představitelé obce uvítají jakoukoliv upřesňující
informaci, aby popisované události byly pro zdokumentování co nejpřesnější.
Na podzim 1998 bylo zvoleno zastupitelstvo ve složení: Krauzovič Lumír, Ing Kupka Zdeněk, Nikel Pavel,
Richterová Ivana, Ing Schwarz Otto, Řeháček Bohumil, Sochorek Ladislav, Sochorek Stanislav, Tyllich
Ladislav. Starostou obce jsem byl zvolen já, mým zástupcem pan Řeháček. Já jsem nebyl pro výkon funkce
uvolněný, proto pan Řeháček, coby starobní důchodce, který měl dostatek volného času, prakticky zajišťoval
provádění všech záměrů, které jsme si v zastupitelstvu dali za cíl. Uskutečnění záměrů bylo nejvíce ovlivněno
množstvím peněz. Jednak stále ještě nebyl dostatek zkušeností s příjmy ze státního rozpočtu a své učinila i
povinnost splácet úvěr na plynofikaci obce ve výši 300 000.- Kč plus úroky ročně. Dluh byl navíc zvýšen o
další povinnost zaplatit vícepráce na plynofikaci ve výši 300 000.- Kč. Proto se začaly realizovat finančně méně
náročné záměry – například zaasfaltování betonové plochy na hřišti, výstavba záchytné sítě za brankou na hřišti,
odstranění přestárlých topolů u statku pana Tomáška a dokončení adaptace v Obecním domě. Adaptace byla
úspěšně koncem roku 1998 ukončena a proto mohl být, po dlouhé odmlce, způsobené ztrátou společenského
sálu v bývalé hospodě, uspořádán ples. Pamětníci si určitě vzpomenou na pana Adolfa Richterka (mimochodem
byl to on, kdo prováděl většinu prací na adaptaci Obecního domu), jak u vchodu do budovy, vyžadoval čisté
boty. Byl to ples hasičský, ale přesný termín si už nepamatuji. Zde předpokládám od vás pomoc. Událost to byla
tehdy převeliká.
V roce 1999 se začaly poskytovat dotace na odstraňování škod, způsobených povodní z roku 1997. Díky
kontaktům na tehdejším Okresním úřadě v Novém Jičíně a trošce štěstí, jsme na odstranění škod
na komunikacích, dostali asi 600 000.- Kč. Za tyto peníze byla provedena oprava některých nejvíce
poškozených místních komunikací ( úsek od zatáčky u č.p. 28 (Frei) k č.p.41(Hoš), část záhumení od studny
u pana Havrlanta k hlavní silnici u Rozprýmů, úseky u pana Kanclíře a pana Cabúka. V tomto roce byla rovněž
provedena instalace ústředního topení s plynovým kotlem v hasičské zbrojnici.
Zkušenost s touto finančně náročnější akci a příznivě se vyvíjející příjem peněz ze státního rozpočtu a
prodaných akcií, jakož i mimořádně nízké náklady na vlastní provoz obecních orgánů, přispělo k rozhodnutí,
provézt v roce 2000 generální opravu komunikace od Obecního úřadu k č.p. 130 (dnes pan Coufal). Součástí
bylo i rozšíření kanalizační stoky. Celá akce stála asi 1 200 000.-Kč a byla zaplacena z vlastních prostředků. Pro
společenský život v obci byla důležitá i skutečnost, že budova Obecního domu byla pronajata panu Bohdanovi
Richterovi, který tam zřídil restauraci a v sále realizoval také rodinné oslavy.
Rok 2001 v investiční činnosti začal instalací silničních žlabů pro odvod dešťové vody na cestě na dolní konec
obce, pak ještě se v příkopu pod transformátorem (u OÚ) provedla oprava kanalizace, jeho zasypání a protažení
chodníku až k cestě k hřišti. Prospělo to zejména bezpečnosti chodců z Fulvarku. Protože se zvyšovaly
společenské aktivity a budova Obecního úřadu nabízela vhodné prostory, muselo dojít v budově k úpravám
sociálního zázemí (zejména oddělené WC). Pro rozšíření WC se ukázalo jako nejvhodnější upravit chodbu a tím
i zazdít vchod k hasičské zbrojnici. Zastupitelstvo rozhodlo o rozsáhlejší opravě, spočívající v odstranění
některých oken v přízemí a výměně oken v kancelářích. Snížily se tím tepelné ztráty a zlepšila estetická úroveň
interiéru kanceláří. V rámci rekonstrukce byla pořízena i nová rozhlasová ústředna.
V roce 2001 stojí za zmínku ještě dvě události. Bylo prováděno velké odbahnění rybníků. Druhou událostí,
kterou nelze opomenout, byla přírodní pohroma. V létě se nad Bítovem spustila bouřka. Nic zvláštního. Jenže
bouřka s sebou přinesla krupobití, kdy padaly kroupy, které dosahovaly velikosti ping-pongového míčku a
způsobily mnoho škod na střechách, sklenících, automobilech. Vzpomene si někdo, kterého července to bylo?
Napište!
Z důvodu nedostatku místa, roky 2002 a 2003 popíšu příště.
Pavel Nikel

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obecní úřad v Bítově oznamuje všem zájemcům z řad mládeže, že se opět mohou přihlásit na letní brigády
spojené s údržbou obecního majetku. Zároveň zveřejňujeme základní informace o těchto brigádách.
Organizační záležitosti:
přihlášení – v kanceláři starosty obce do 31. května 2016
vyrozumění - o přijetí na brigádu dostanete písemně
schůzka s přijatými brigádníky – 8. června v 18.00 hod.
termín brigády – červenec 2016
podmínky přijetí – trvalé bydliště v obci, dosažení věku 15 let, dobrá pracovní
morálka
pracovní doba – 8.00 – 13.00 hod.
odměna - 50 - 80 Kč/hod (dle výkonu)
Rozsah činnosti:
dívky – natěračské a zahradnické práce
kluci – drobné zednické a zámečnické práce, terénní úpravy
Za Obecní úřad v Bítově - Tomáš Richter, starosta obce

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
děkuji Vám za účast v naší soutěžní hře, která byla inspirována kulatým výročím narození Karla IV.
20. 4. 2016 jsme se sešli v zasedací síni Obecního úřadu, kde jsme u kávičky zhodnotili naše znalosti, které
jste prokázali v naší malé soutěži.
Nakonec vyhráli skoro všichni a nejlépe na tom byli ti, kteří se malé besedy účastnili, protože si mohli vybrat
odměnu z nabídky nových knih a také záložku pro upomínku na toto výročí a naši soutěž.
Nakonec jsme si promítli část filmu Noc na Karlštejně.
Jelikož Jaroslav Vrchlický je nejen autorem literární předlohy zmíněného filmu, ale také jedněch
z nejkrásnějších veršů o lásce, kterou je také inspirovaný zmíněný film, a protože je před námi
MÁJ – LÁSKY ČAS, připomeňme si v naší rubrice „Dočetli jsme se“ právě tyto verše.
Zdravím Vás i všechny naše ostatní spoluobčany a přeji Vám hodně lásky, sluníčka a porozumění, nejen
v květnu!!!
Vaše knihovnice Hana Hajná

OHLÉDNUTÍ A POSTŘEHY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HASIČÁRNĚ
Hezkým a zajímavým počinem bylo nedělní dopoledne 10. dubna, kdy bítovští
hasiči otevřeli dveře i „vrata“ Hasičské zbrojnice. Ke zhlédnutí byly jak prostory,
tak poháry, trofeje, kroniky, fotografie, historické i novodobé hasící pomůcky a
obleky. Ve zrekonstruované kuchyni byl připraven teplý čaj a laskominky pro děti.
V šatně hasičů zářily novotou police a lavičky, před Hasičárnou nablýskané
vozidlo, ve kterém se děti mohly nechat svézt. Zájem byl přiměřený, ale radost
dětí velká. Tak snad se jim podaří přitáhnout mládež do svých řad. Za tuto hezkou
aktivitu a taktéž za uspořádání Krmášové zábavy děkujeme všem aktivním
hasičům z Bítova a blízkého okolí.

BESEDA O USA
V deštivém sobotním podvečeru se sešla necelá třicítka občanů ke zhlednutí poutavé prezentace fotografií a
videí z cesty po USA.
Národní parky ve Spojených státech amerických skrývají to nejhezčí, co může země nabídnout. Majestátní
hory, divoké přírodní útvary, pouště i zelené lesy. Měli jsme možnost obdivovat nádherné přírodní scenérie
hlubokých kaňonů až po vysoké hory a sopky. Kochali jsme se jak florou, tak faunou – vodními gejzíry,
sopečnými krátery, deštným pralesem, kosterními pozůstatky dinosaurů, ale i živými bizony, jeleny,
medvědem a jinou zvěří. Nechyběly ani snímky z měst na trase a jejich pamětihodnosti, ale ty se ztrácely
v záplavě přírodních scenérií.
Cestovatelé se s námi podělili o zážitky z cestování napříč kontinentem – značení turisticky zajímavých míst a
vyhlídek, boj s časem, s tankováním pohonných hmot i se zasněženými neprůjezdnými cestami atd.
V dnešní době lze vše vidět na internetu! To je pravda, ale vězte, že atmosféru, jakou jsme o sobotním večeru
zažili, u počítače nenaleznete.
Poděkování patří Zdeňkovi Kupkovi za ochotu podělit se o krásné materiály a zážitky.
PODĚKOVÁNÍ
patří naší aktivní a akční knihovnici paní Hance Hajné, která opakovaně pořádá pro bítovské čtenáře zajímavé
soutěže a rozšiřuje knižní fond zajímavými publikacemi. Poslední soutěž nás přiměla obohatit si znalosti
o jednom z největších velikánů našich, ale i světových dějin Karlu IV. Škoda, že závěrečné besedy s
vyhodnocením, knižními odměnami a pohoštěním se nezúčastnilo více soutěžících. Budeme se muset
"polepšit"...Těšíme se, že pro nás paní Hajná zase něco vymyslí, třeba k letošnímu 400. výročí úmrtí velikána
světové literatury W. Shakespeara, nebo i na úplně jiné téma.
Jaroslava Sobotová, Eva Chrapková
FOTBALOVÉ KLÁNÍ – SVOBODNÍ- ŽENATÍ - 4:5
Děkujeme našim fotbalistům za sportovní nasazení i přes nepřízeň počasí. Důležité je, že vyhráli NAŠI!!!
Organizátorům za přípravu a fandům za účast rovněž dík. Zase za rok na viděnou.

OZNÁMENÍ-POZVÁNÍ
“KVĚTNOVÉ TVOŘENÍ NAŠICH DĚTÍ” - v pátek 6. května v 16.30 hodin v Obecním domě
Tentokráte prosíme o účast starších dětí bez maminek a babiček, jelikož budou právě pro ně tvořit malé dárečky –
překvapení,které jim určitě udělá radost. Na účast dětí se těší Kateřina Chrapková a Šárka Kozelská

SETKÁNÍ ŽEN, MATEK, BABIČEK – 8. května v 15.00 hodin
Na programu bude vystoupení malých i větších umělců z naší obce a promítání

Etýdy – „ Toš to vám mosím povykládat!” – “ KONÍČKY”
Bude pro vás připraveno občerstvení, jak sladké ke kávičce, tak něco od masa k pivu .
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

AQUAPARK KRAVAŘE – objednání bazénu na neděli 29.5.2016 od 8:30. Zájemci se mohou zapsat na obci,
Organizace stejná jako minulý rok -doprava vlastní, obec hradí vstup do bazénu.
Ondra Chrapek
Příspěvky, náměty a připomínky můžete zasílat na email marie.svidrnochova@seznam.cz
Uzávěrka příštího čísla 29.5.2016

